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1. Algemeen
Bij aanvang van het seizoen 2017 had het aantal vrijwilligers een dieptepunt bereikt. In de tuin was
nog sprake van een min of meer vaste kern van 5 à 7 personen; in de theeschenkerij ging het seizoen
van start met slechts vijf vrijwilligers. Deze situatie was des te zorgelijker aangezien er grote
evenementen op stapel stonden: de Kunstroute in het kader van de herdenking van de Kerstvloed van
1717 en het Grootste Museum van Nederland (Catharijne Convent), waar Domies Kerk en Toen deel
van uitmaken. Voor de botanische tuin betekende 2017 bovendien een jaar met extra activiteiten in het
kader van het Jaar van de Botanische Tuinen.
Ook het bestuur kende met drie bestuursleden een ernstige onderbezetting.
In de loop van het jaar werd de bewegwijzering voltooid met het plaatsen van frisrode borden passend
bij de stijl van de in 2016 geplaatste plattegronden. Dit project werd in samenwerking met de
plaatselijke commissie van de Petruskerk ter hand genomen.
2. Tuin
– Jaar van de botanische tuinen
2017 was het jaar van de botanische tuinen. In alle 25 botanische tuinen in Nederland kreeg een
twintigtal planten extra aandacht: de kroonjuwelen.
Tevens werd dit jaar een app gelanceerd, aan de hand waarvan bezoekers in gesprek konden gaan met
planten.
– Vlindertuin
Eind 2016 werd begonnen met de aanleg van de vlindertuin. Dankzij de inzet van vrijwilligers,
waarvan enkele met veel spierkracht (!), werd de oude paddenpoel leeggehaald en werd nieuw zand
aangekruid als onderlaag voor het stuk tuin dat straks het domein moet worden van vele vlinders en
insecten. Langzaam maar zeker is het geheel weer opgebouwd en zijn de contouren van de vlinderinsectentuin zichtbaar. Het werk zal naar verwachting medio 2018 afgerond worden.
– NVBT
Na een tussentijdse visitatie van de NVBT in juli 2017 constateerde de commissie: “Onze indruk
van het bezoek is dat Domies Toen een prachtige kleine tuin is met mooie vegetatietypen
(kalkgrasland, kruidentuin, roggeakker). Van de stinzencollectie, die de hoofdcollectie van de tuin
vormt, was begin juli helaas niet veel meer te zien. De tuin zag er verrassend goed uit, zeker gezien het
feit dat Jan Jaap slechts voor 16 uur per week is aangesteld. Wij zijn echter ook op mankementen
gestuit, vooral op het gebied van collectiebeleid en -beheer. Veel kennis en informatie zitten weliswaar
in het hoofd van Jan Jaap, maar is niet veilig gesteld voor een eventuele opvolger. Het op orde krijgen
van het collectiebeleid en –beheer zou de komende jaren speerpunt moeten zijn, om het lidmaatschap
van de NVBT te kunnen continueren.” In 2019 zal de officiële visitatie plaatsvinden.
– Kinderontdekkingstocht

De brochure bij de kinderontdekkingstocht is dit jaar aangepast door een master-student biologie. Het
zal t.z.t. nog aangevuld worden met informatie over de vlindertuin.
– Kruiden
In het voorjaar werd naast de theeschenkerij een klein terras gerealiseerd voor bakken met diverse
kruiden voor thee. Vooral de verse muntthee werd hierdoor een populair item op de menukaart.
– Algemeen onderhoud
Door enkele grotere projecten, zoals hierboven beschreven, bleef het algemeen onderhoud op een
bepaald moment te ver achter, waardoor de tuin als geheel een onverzorgde indruk maakte. Om die
reden is gedurende het jaar een aantal extra uren (betaalde) mankracht ingezet om de tuin weer op orde
te krijgen.
3. Theeschenkerij/winkeltje
De theeschenkerij opende in het paasweekend (medio april) haar deuren, aanvankelijk (april, mei,
juni) uitsluitend in het weekend; vanaf de start van de kunstroute (1 juli) van woensdag t/m zondag.
Wat het assortiment betreft werd de in 2016 ingezette koers (biologische producten, uit de omgeving)
voortgezet. Regelmatig terugkerende bezoekers bevestigen de juistheid van deze keuze. Men weet
kwaliteit op waarde te schatten.
4. Activiteiten/bezoekers
– Kerstvloed 1717
Vanaf 1 juli stond 2017 in het teken van de herdenking van de Kerstvloed van 1717, waartoe een paar
jaar eerder het initiatief werd genomen door onze voormalig voorzitter Sietse Hielema. Een aantal
Groningse organisaties heeft dit initiatief van onze intussen overleden voorzitter omarmd en een
kunstroute georganiseerd langs de Noordkust van Groningen, waaraan een 15-tal nationale en
internationale kunstenaars deelnamen. Kunstenaars uit New Orleans exposeerden in de tuin en
theeschenkerij.

Deelnemers in het project waren naast Domies Toen o.a. de gemeenten Eemsmond en De Marne,
Waterschap Noorderzijlvest, Groninger Landschap en Marketing Groningen.
De officiële opening van de kunstroute vond plaats in de Petruskerk; de catering werd verzorgd door
de vrijwilligers van de theeschenkerij.
De kunstroute bleek gedurende de hele zomer een ware toeristische trekker, waar Domies Toen zeker
van geprofiteerd heeft, zowel qua tuinbezoek als qua consumpties in de theeschenkerij.
– Grootste Museum van Nederland
In dit project van het Catharijne Convent vormen de mooiste kerken van Nederland, waaronder
Domies Kerk en Toen, samen één groot museum. Dankzij de landelijke publiciteit heeft dit ook geleid
tot extra bezoekers aan kerk en tuin. Het project loopt in totaal drie jaar.

– Tocht om de Noord
De route van deze tocht leidde de tweede dag (zondag 26 september) door Pieterburen. In
samenwerking met de Petruskerk, Bezoekerscentrum Waddenkust, Dorpshuis en Zeehondencentrum
werd een leuk programma bedacht voor de deelnemers, die bij de theeschenkerij desgewenst een
consumptie konden gebruiken.
– NL-Doet werd dit jaar gebruikt voor het aanvullen van bloembollen. Onder aanvoering van
burgemeester Koos Wiersma ging een enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag.
– Rondleidingen
Op verzoek van enkele tuinclubs en andere groepen werden rondleidingen georganiseerd in de tuin,
soms in combinatie met een rondleiding in de kerk.
Daarnaast werden rondleidingen gehouden voor individuele belangstellenden/donateurs. Thema’s
waren onder meer de bedreigde kroonjuwelen, onze collectie wilde planten, een kruidenmiddag en een
insectenwandeling. Vooral de Bijbelse plantenroute met Ds Klaas Pieterman trok veel bezoekers naar
Domies Toen.
– Bustochten Kunstroute
Gedurende het seizoen ontvingen wij twee keer de deelnemers aan een door Marketing Groningen
georganiseerde bustocht langs de kunstroute voor de lunch.
– Diverse particuliere groepen
In de loop van het jaar wisten enkele groepen hun weg naar de theeschenkerij te vinden voor
familiebijeenkomsten met lunch of diner.
– Kabouterpad
Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen terecht in Domies Toen. Ieder jaar als de
paddenstoelen boven de grond komen zijn er groepjes kabouters te vinden in de tuin. Dit jaar waren
het de kleuters van de Tiggeldobbe in Winsum, die een ontdekkingstocht maakten.

– Bezoekersaantallen
De deelname van Domies Toen aan de bovengenoemde grote evenementen vertaalde zich in
bezoekersaantallen die duidelijk hoger lagen dan de jaren daarvoor (11.000).
5. Vooruitblik
Hoewel enerzijds qua bezoekersaantallen gesproken kan worden van een heel succesvol jaar, heeft dit
succes ook een (te) grote wissel getrokken op het kleine team vrijwilligers in de theeschenkerij. Ze
bleven weliswaar enthousiast, maar aan het einde van het seizoen was de koek volledig op. Om die
reden werd – met pijn in het hart – besloten onze horecavoorziening een maand eerder te sluiten,
namelijk per 1 oktober i.p.v. na de herfstvakantie, zoals gebruikelijk. Hiermee was ook duidelijk wat
ons belangrijkste actiepunt moest worden: het vinden van een andere oplossing voor het laten draaien
van de theeschenkerij.
Hier werd in de winter 2017/2018 in overleg met de SOGK en met hulp van Bureau PAU een aanvang
gemaakt. Door de zorgen over de bemensing van de theeschenkerij was er af en toe te weinig tijd om
voldoende aandacht te geven aan de zorg voor de tuin. Het bestuur hoopt met het overdragen van de

theeschenkerij aan een professionele uitbater meer ruimte te krijgen om zich te richten op deze
kerntaak.
6. Bestuur
Wegens gezondheidsredenen moest onze voorzitter Thea Brouwer in de loop van het seizoen al haar
taken neerleggen. Zij trad terug per 1 augustus 2017.
Gelukkig werd een waardige opvolger gevonden in de persoon van Mia de Jong uit Ezinge, die per 1
juli 2017 toetrad tot het bestuur.
Het bestuur bestond per 31 december 2017 uit:
Mia de Jong, voorzitter
Hermke Rijpkema, penningmeester
Wil Broekhuis, bestuurslid
Vacature, secretaris
Vacature, educatie/pr

